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 184.6.מיום  1851/פרוטוקול וועדת רכש 

        :  מקרב חברי הוועדה נוכחים

     מנכ"ל המועצה -ענת מור 

      גזבר המועצה –ג'ואד זועבי 

 ס. ר' המועצה ור' מינהל שירות לתושב –דודי בונפיל 

 מנהלת יח' רכש ולוגיסטיקה –שאול  -אלונה סדן

 סיכום הדברים

 , הערותיה והנחיותיה :4.6.18להלן החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 

 

שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה מקור תקציבי פירוט

עיצוב והפקת שלטים  3,500 סיגלית סבטליט 1
חוקי בטיחות  –

 בדרכים

 בטיחות בדרכים
2019242750 

מרכזים 
 קהילתיים

 גלבוע

 אושר

הצגה "תסתכל לי  18,000 אושרה הפקות 2
 מופעים 4 –בעיניים 

 בטיחות בדרכים
2019242750 

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

מופע בהפתעה "לגעת  4,680 אושרה הפקות 3
 בכאב"

 בטיחות בדרכים
2019242750 

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

אביב טיולי  4
 אופניים

עבור אירוע אופניי  10,740
 נוער

 -מחלקת נוער
 אירועים

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

מופעי תעופה  20,112 הרוחות 7 5
בפסטיבל כדורים 

 פורחים

פסטיבל כדורים 
 פורחים

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

ם ונגררים 9ג'יפי 11,400 חן בטבע 6
לפסטיבל כדורים 

 פורחים

פסטיבל כדורים 
 פורחים

מרכזים 
 קהילתיים

 גלבוע

 אושר

תאי שירותים  14,386 בראשית 7
וברזיות לפסטיבל 

 כדורים פורחים

פסטיבל כדורים 
 פורחים

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

שימוש והכנת שטח  19,890 דודאי ברק בע"מ 8
חניות פסטיבל 
 כדורים פורחים

פסטיבל כדורים 
 פורחים

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

יח"צ פסטיבל  15,000 נוי לוסון 9
 כדורים פורחים

פסטיבל כדורים 
 פורחים

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

סדנאות יצירה  11,000 ראש הברוש 10
פסטיבל הכדורים 

 הפורחים

פסטיבל כדורים 
 פורחים

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר
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שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

 החלטה/הערות יחידה עבור מקור תקציבי פירוט

מופע לייזר בפסטיבל  11,700 אריכא רונן 11
 הכדורים הפורחים

פסטיבל כדורים 
 פורחים

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

גביעים לכדורגל  9,400 ימית ספורט 12
 פרחי ספורט

מרכזים  פרחי ספורט
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

 5ייעוץ לביסוס  14,040 ישראל קלר 13
כיתות חט"ב 

 מוקיבלה

הקמת בי"ס 
 מוקיבלה

2021472750 

 אושר מהנדס

המתכנן יחתום 
על הסכם. 

תשלום כמקובל 
בהסכמי 
 תב"רים.

ערר  –ייעוץ אקוסטי  14,040 יולי קלר 14
הרחבת ברק לפי 

 197סעיף 

 הרחבת ברק
2020542750 

 אושר מהנדס

ציוד מדעי וטכנולוגי  20,000 סאקאלאב 15
חט"ב  –לפי מפרט 

 מוקיבלה

 –קול קורא 
הצטיידות משרד 

 החינוך

 אושר חינוך

מורן ספיר צלילי  16
 ברזל

ציוד ואבזור לפי  92,196
 מפרט

 –קול קורא 
הצטיידות משרד 

 החינוך

 אושר חינוך

גג איסכורית עבור גן  12,600 מתכת ג'וזף 17
 ילדים בכפר יחזקאל

שיפוצים 
 והצטיידות

1811000750 

 אושר חינוך

ירדן עבודות  18
 חשמל

הנחה  7%
מאומדן 
 הפרויקט

שיקום תאורת 
 ביטחון ברם און

הקצבה של 
 משהב"ט/פקע"ר

 אושר  ביטחון
בתנאי הצגת 
 סעיף תקציבי

ירדן עבודות  19
 חשמל

הנחה  7%
מאומדן 
 הפרויקט

שיקום תאורת 
 ביטחון בגן נר

הקצבה של 
 משהב"ט/פקע"ר

 אושר  ביטחון
בתנאי הצגת 
 סעיף תקציבי

 ירדן עבודות 20
 חשמל

הנחה  7%
מאומדן 
 הפרויקט

שיקום תאורת 
 ביטחון במגן שאול

הקצבה של 
 משהב"ט/פקע"ר

 אושר  ביטחון
בתנאי הצגת 
 סעיף תקציבי

-יום עבודה גינון 2,340 פרץ לירון 21
 2רכב+כלים+

-ראש צוות עובדים+
 שעות 8

לפי הגורם 
 המזמין

 אושר אגף שפ"ע

מצעים לפי פירוט+  395 שאן חרוד 22
 הובלה

לפי הגורם 
 המזמין

 אושר אגף שפ"ע
מחצבות בית 

 אלפא
352 

א.ל.  -אלעד מורד
 הובלות

370 

לפי הגורם  יום עבודה מחפרון 1,400 בר עבודות עפר 23
 המזמין

 אושר אגף שפ"ע
זועבי מוחמד 

 עראפת
1,404 
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שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה מקור תקציבי פירוט

יום עבודה משאית  2,106 זועבי ערפאת 24
 רם סע

לפי הגורם 
 המזמין

 אושר אגף שפ"ע
 2,340 תום רויטברג
 1,872 א.ל. הובלות

תום  25
 רויטברג

זועבי 
 ערפאת

לפי הגורם  מיני מחפרון 1,400 1,500
 המזמין

 אושר אגף שפ"ע
 מיני מחפרון+פטיש 1,600 1,700
 בובקט 1,400 1,500
 בובקט+מקדח //// 2,500
 בובקט+מטאטא 1,400 /////

 פינוי פסולת בניין 1,200 1,200
הסדרי בטיחות  88,317.45 פנינת עוזיאל 26

מתחם גני ילדים גן 
 נר

משרד 
החינוך/מפעל 

 הפיס

מינהל שירות 
 לתושב

 אושר
ביצוע באמצעות 

 –החכ"ל 
בטיחות גני 

ילדים, מתקצוב 
משרדי החינוך 
 או מפעל הפיס.

לפי מפרט,  –שלטים  3,679.65 קשרים 27
 לפי צורך

לפי הגורם 
 המזמין

 אושר רכש

מודעות עד חצות  28
)מוקד הפרסום 

 הארצי(

פרסום מודעות  34,115
–בעיתונות ארצית 

 לפי מפרט, לפי צורך

לפי הגורם 
 המזמין

 אושר רכש

תקשורת מקומית  29
ידיעון -צפון

 עפולה והעמקים

פרסום מודעות  3,861
–בעיתונות מקומית

 לפי מפרט, לפי צורך

לפי הגורם 
 המזמין

 אושר רכש

-ידיעות תקשורת
 ידיעות העמק

4,738.5 

תקשורת מקומית 
ידיעות  -צפון

 הגליל

5,026 

אבי שירותי 
חדש  –הגליל 
 בעמק 

5,826.6 

ש.י.א.ד 
 עובדה -תקשורת

5,946 

 –אינדקס הגליל 
אינדקס העמק 

 והגליל

7,055 

מגיני אצבעות  30
 ופרזול

לפי הגורם  אביזרי בטיחות 897
 המזמין

 אושר רכש

 725 בטיחותי לעסקים
 

 :  הערות והנחיות הוועדה

מוגש ע"י מהנדס  – 9.1.18וועדת רכש מיום  -גדעונהחקירה ומתן פתרונות לייצוב מדרון הגלבוע מול  .א

 –כולל מע"מ  בגין מיפוי טופוגרפי  ₪ 14,625הספק הזוכה מבקש תוספת תשלום ע"ס  - המועצה

 הוועדה דוחה את הבקשה ומנחה את מהנדס המועצה לפעול לתשלום התוספת באמצעות קק"ל.
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 מכרזים :  .ב

למנהל מח' תחבורה ולקצין הבטיחות, מוכן לפרסום. הועבר ע"י מנהלת הרכש  –מכרז צמיגים  -

 ככל הידוע טרם פורסם. מנהלת הרכש ממליצה לפרסמו בהקדם.

הועבר ע"י מנהלת הרכש לקב"ט מוס"ח,  -מכרז עבודות חשמל במבני המועצה ומוסדותיה  -

למנהל אגף שפ"ע ולר' מינהל שירות לתושב , מוכן לפרסום. ככל הידוע טרם פורסם. מנהלת 

 רכש ממליצה לפרסמו בהקדם.ה

הועבר ע"י מנהלת הרכש לר' מינהל שירות לתושב, מוכן לפרסום. ככל הידוע  -מכרז ציוד טכני  -

 טרם פורסם. מנהלת הרכש ממליצה לפרסמו בהקדם.

מנהלת הרכש תיווכה פגישה בין מנהל אגף שפ"ע לנציג משכ"ל  –מכרז לרכישת משאית גזם  -

 בנושא.

מנהלת הרכש ביקשה ממנהל אגף שפ"ע מפרט נדרש על מנת להתחיל  –מכרז לרכישת מחפרון  -

 בדיקה.

בבדיקה של מנהלת הרכש ומנהל מח' מיחשוב אם לבצע הארכה ובאילו תנאים.  –מכרז פלאפון  -

 תוצאות הבדיקה יובאו בפני וועדת הרכש להנחיות והחלטות.

וועדת חברי בהמשך להתראת מנהלת הרכש בנושא,  –אי העברת חשבוניות מאושרות להנהח"ש  .ג

 את הנושא בישיבת ההנהלה הקרובה. יעלוהרכש 

בהמשך למייל הודעה שהועבר ע"י מנהלת  –מזון בע"ח  בקשות להצעות מחיר )בל"מ( בנושא אספקת .ד

, לחברי הוועדה ולווטרינר המועצה בו הודיעה מנהלת הרכש כי מחשש ניגוד עניינים לא תעסוק הרכש

 בבל"מ זה, הודיעה על כך גם בעת הישיבה. המייל יצורף לפרוטוקול זה.

 הצעות מחיר שהועברו לוועדת הרכש בנושאים הר"מ, נלקחו לבדיקה ע"י ר' מינהל שירות לתושב: .ה

 הוגש ע"י מינהל פיתוח. –תווי שי לחג הרמדאן  -

 הוגש ע"י מח' אחזקה. –תיקון שערים מגרש כדורגל בי"ס נעורה  -

 .הוגש ע"י מח' אחזקה –גן ילדים רם און לפי מפרט עבודות ב -

 , 13.3.18, 8/18החלטה מפרוטוקול  –תיקון החלטת וועדת רכש בנושא ריהוט משרדי  .ו

 גרפיטי ונ.ע. התופרת לפי הפריט הזול. –הוועדה מאשרת את הצעות שני הספקים :  14 -ו 8שורות 

 

 

 

 ולוגיסטיקה.שאול, מנהלת יח' רכש -רשמה : אלונה סדן

 : העתקים

 לנוכחים

 ס. ר' המועצה ור' מינהל פיתוח -הישאם זועבי 

 מהנדס המועצה –משה ענתבי 

 ר' מינהל חינוך –יאיר ילובסקי 
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 חשב מינהל חינוך –נועם זנאתי 

 מנהלת המרכזים הקהילתיים גלבוע –סיוון גולדמן 

 קב"ט המועצה –גיא איצקוביץ 

 מנהל אגף שפ"ע –אבי טייר 

 מנהל מח' אחזקה –סלאח זועבי 

 מנהל מח' תחבורה –מאיר נוריאני 

 מנכ"ל החברה הכלכלית גלבוע בע"מ –תייסיר קאסם 

 חכ"ל –מנהלת פרויקטים  –רוית בריימוק 

 מנהלת פרויקטים אגף הכספים –מזל ביטון 

 תיוק
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